
Студентський філософський клуб 
  

 Дата 
проведення 
 

Назва теми Форми роботи 

Жовтень, 
2012р. 

«Педагогічна діяльність як покликання. 
«Плюси» та «минуси» професії 
вчителя».(присвячена Дню вчителя) 

  дискусія   

Листопад 
2012р 

«Що таке інтуіція? ЇЇ значення в професії 
вчителя» 
(дововідь студентки 5 к. фак.іноз.філ. 
Москальової Яни) 

Наукова 
доповідь, 
дискусія 

Грудень 
2012р. 

« Г. С. Сковорода і сучасність. Ідея «сродної 
праці» як умова самопізнання сучасної 
української молоді»  

(Присвячена Дню народження філософа) 

Наукова 
доповідь, 
дискусія 

Січень 
2013р. 

«Філософські проблеми інформаційного 
суспільства. Нові перспективи та фактори 
ризику»  
( Доповідач – канд філос. наук, ст. викл. 
кафедри філософії ХНУРЕ, Бордюгова 
Тетяна Георгівна)  

Наук.,доповідь, 
лекція бесіда,  

Дискусія 
(підготовка до 

студ.наук. 

конф в унів. 

ХНУРЕ)   

Лютий 
2013р.  

« Что такое Любовь? «Любовные 
треугольники» как один из феноменов жизни 
человека» (рус.) 

 (Присвячена Дню СВ. Валентина, Дню 

закоханих) 

В гостях – доктор філософських наук, проф. 
Університету імені В. Каразіна Гусаченко 
В.В.  

Семінар-
диспут 

Березень, 
2013р. 

«Чи легко бути жінкою в сучасному світі.??? 
.....Проблема гендера в сучасній соціальній 
філософії» (Присвячена 8 березня) 

Дискусія, 
семінар-бесіда, 

діалог 
(створена 

радіопередача 

на 

харківському 

обл. радіо за 

матеріалами 
обговорення) 

 Квітень « Любов в християнській традиції»    



2013р   
Гості клубу: доповідач – кандидат 
філософських наук, доцент університету 
імені В. Каразіна Філоненко Олександр 
Семенович а також студенти філософського 
факультету університету. 

Лекція –бесіда, 
діалог       

Травень 
2013р. 

« Философские идеи в восточном боевом 
искусстве»  
Доповідач – тренер Харківської федерації 
карате ( чорний пояс) - Токарев Вадим 
Анатолійович. 
 

Лекція-бесіда 

Червень 
2013р. 

« Мечта и ее значение в жизни человека» 
(рос. мовою) 

Дискусія в 
режимі «on-

Line» в 
соціальній 

сетях 
«КОНТАКТ» 

Вересень 
2013р. 

«  Психологія. Психотерапія. Психіатрія. 
Межі та зони взаемодії» (Для студентів 

факультету психології та соціологіїї) 

В гостях студ. філ. клубу –психотерапевт, 
голова центру наукової психотерапії (м. 
Харків), член Української спілки психологів 
та психотерапевтів (УСП) – Крайнова Тетяна 
Іванівна. 

Наукова 
доповідь, 
дискусія 

  Жовтень 
2013р. 

 « Демократичні цінності та їх значення в 
організаціі місцевого самоврядування. ...Що 
потрібно Україні сьогодні?» 

Наукові 
доповіді 

студентів та 
дискусія, 

бесіда 
Листопа, 
2013 

  
«Сенс життя. Проблема людини у філософії» 
 
Міжвузівський семінар-конференція, на базі 

університету «ХПІ», 

Міжвузівський 
семінар-
конференція; 
наукові 
доповіді, есе, 
дискусія 

Грудень 
2013 

«  Перспективи та зони ризику 
інформаційного суспільства.Проблема 
знання та пізнання в інформаційному 
суспільстві.» 
 

Дискусія, 
семінар- 
диспут 

 
 



Теми  зустрічі обираються разом із студентами, обумовлюються питаннями, 
які цікаві сучасній молоді, тематичними подіями в житті університету (День 
закоханих, День Вчителя День народження Г. С. Сковороди і т.п.), а також 
враховується план проведення міжнародних студентських конференцій й 
міжвузівських семінарів заради підвищення філософської культури наших 
студентів, та підготовки до студентської наукової роботи.  

  
Традиційно зустріч відбуваеться один раз на місяць (середа) в 17. 30, 

аудиторія 313 в. Кількість студентів коливається від 20 – до 100. Присутні - 
студенти факультету іноземної філології (3-5 курс), факультету психології та 
соціології (2-5 курс) а також студенти університету  ХНУРЕ, університету 
імені в. Каразіна, філософський факультет. 
 
 
 
 
Кандидат філософських наук 
Доцент кафедри філософіїї 

 Дяченко Катерина Анатоліївна 


